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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.ř občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 003012.0026

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Město Jemnice
se sídlem:
IČO:
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce")

Husova 103, 675 31 Jemnice 
00289531
Ing. Miioněm Slabým, starostou 
Československá obchodní banka, a.s. 
187405082/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Historická slavnost Barchan", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Či. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadáíe plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 300 000 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 33,3 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 66,7 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 200 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 
2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozdějí do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
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Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 27. června 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2021.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) zámek - doprovodné programy:
b) zámek - dětské programy;
c) prapory;
d) historické kostýmy;
e) ozvučení akce.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
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je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačné uvedeno, že se vážou k akcí). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003012“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 21. září 2021 závěrečnou zprávu ve struktuře dle či. 9 této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 10 odst. 2 této smlouvy 

archívovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaie o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopte prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
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Položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč
inzerce (faktura) dotace
stravování (pokladna) reklamní plnění
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného
ubytování (faktura) pnění od sponzorů
reklamní prezentace vlastní zdroje
(faktura) financování.
tištěná propagace
(pokladna)

Výdaje celkem Příjmy celkem

(5) Položení publicity dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 2 čl. 11 této smlouvy
bjpřehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola'1).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm, a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce;
c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 

smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje;

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
8 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);

e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);

f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);

g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce;
i) v případě, že je akce prezentována na sociální sítí Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na příslušné stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo 
adresywww.facebook.com/krajvysocina.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi 
smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 14
Závěrečná ujednání 1

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Ráží, tel; 564 602 337, email: 
razl.o@kr~vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č, 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
11. 8. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 2. 
2021 usnesením č. 0005/01/2021/ZK.

§r n <Lr\
V Jihlávě dne ....frm...... V..I dne

/

/

^ Město Jsmrěc#
Husova 103

S75 31 Jemníce 
fC: 00289531 - DIČ: CZ002S953
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ZADOST O PODPORU AKCE

KRA) VYSOČINA

-H- TM
rz

Podte § 10a odai. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádostí-o poskyíruitrztíjtacír 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dáte jen .žádost*), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno 8 příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dolaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-tí 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byto-ii přiděleno, 
nebo, je-li Žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čisto osoby, bylo-ll 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
cj účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratně finanční výpomoci i lbůty pra navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výái jednotlivých splátek,
e) odůvodnění Žádosti,
0 je-ti žádáte! právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podlí, a o vy či tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádostí,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatefe, v připadá zastoupeni na základě plné moct i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: Historická slavnost Barchan
! Místo konám' akce:

Jemnice
Termín konání akce: 16,-20. 6. 2021
Webové stránky akce/projektu: www, barchan, cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce rasp, 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
spod.

Realizace celého projektu spočívá v zabezpečeni přípravy, 
organizace a vlastního průběhu slavnosti Barchan v Jemnici ve 
dnech 18, - 20. 6, 2021. Akce se koná v centru města, areálu 
zámeckého parku a přilehlých ulicích. Jedná se o třídenní 
slavnost, která je tvořena historickými průvody, historickou 
scénou, dobovým ieženim v areálu zámku, koncerty, tanečními 
zábavami, programem pro děti a spoustou dalšího V centru 
města jsou soustředěny zábavné atrakce a ulice města jsou 
obsazeny stánkovým prodejem.

Akce je určena pro širokou veřejnost Současné se koná i 
několik navazujících aktivit, především sportovní soutěže O 
putovní pohár Barchanu.

Celá akce je nezisková a hrazena z prostředků města Jemnice,

Součást! tradiční Jemnické slavností Barchan je běh čtyř poslů o 
dary královny Elišky, který je zapsán na prestižní Seznam 
nemateriálnleh statků tradiční lidové kultury České republiky.

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Dotace bude použita na pořízeni historických kostýmů a dalších 
rekvizit, které přispěji k obohacení historických průvodů a 
dobového vzhledu rněsta. Prostředky budou zároveň použity na 
doprovodné programy v areálu zámku, v roce 2021 bychom rádi 
rozšířili program pro déti, který by probíhal na samostatném 
pódiu za zámkem (loutkové divadlo, zábavný program, soutéže, 
kejklíř, kouzelník, a rta přilehlém travnatém prostoru
(výtvarnédílny, dětský koutek,...).

Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k 
podáni žádostí včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fandu 
Vysočiny, jaké..jiné dotační filuty byly 
využitý (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od mésla (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Realizace této třídenní akce vyžaduje nemalé finanční 
prostředky, které se město snaží sehnat i formou této dotace - 
Celá akce je pro účastníky zcela zdarma, tj, s volným vstupem 
na připravené programy a vystoupeni. Jedná se tak o jednu 
z největších akc! v širokém okolí,

V předchozích letech žádalo město Jemnice o prostředky na 
tuto akci z Fondu Vysočiny - Regionální kultura 2011 - 2014.
V Setech 2015, 2016, 2017 a 2018 pak bylo požádáno o dotaci 
v ráma této mimořádné podpory, V roce 2021 bude tato akce 
podpořena i z Fondu malých projektů v rámci projekte Historické 
slavností, který zahrnuje realizace historické slavnosti Barchan a 
slavnosti v GroA Síegharts,

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

MĚSTO JEMNICE

Sídlo: Husova 103, 675 31 Jemnice
IČO: 00289531
Právní subjektivita žadatefe:
(k žádosti přiložte kopli dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Obec: dle zákona 128/2000 Sb. o obcích

Bankovní ústav: Komerční banka
číslo bankovního účtu: 820711/0100

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

Podvojné účetnictví

Plátce DPH: (ano/NE) ANO, ale nemáme nárok na odpočet DPH v souvislosti s touto 
akcí

Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(dis obchodního rejstříku)

Ing, Mikífi Slabý, starosta města

Kontaktní adresa:
(pokud se tiši od sídla)
Telefon: 702090435

Email: kultur a@m es to-jem nice.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Příloha č. 1 Výpis z registru ekonomických subjektů

Příloha č. 2 Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města 
Jemnice
Příloha č. 3 Doložení náležitostí dle zákona Č. 250/2000 Sb.



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a oříimů

Výdaje Příjmy

Zámek - historické doprovodné programy 150.000
Zámek - zábavy, koncerty, účinkující 560.000
Zámek - dětské programy 50.000
Historická scéna, průvody
Propagační materiály (plakáty, letáky),

70.000

reklama 60,000
Technické zajištění slavnosti, úklid 220.000
Materiál 15.000
Ozvučeni akce 55.000
Mobilní WC 20.000
Historické kostýmy 35.000
Prapory 10.000
Koně do průvodu 15,000
Odměny - účinkující, barchantcká komise 75.000
Občerstveni pro účinkující 15.000
Zapůjčeni potka
OSA
Pořadatelská služba - security

65.000
20,000
45.000

Poplatek z místa - kolotoče 370,000

Poplatek z místa - Stánky 220.000

Celkové výdaje 1.470.000 Celkové příjmy 500.000
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2. Bližži informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
nauznatelné v případně smlouvě o poskytnuti tiotace.

• mzdové náklady {výdaje) a ostatní 
osobní náklady {výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištěni 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady {výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (napf.

telefonní služby, energie, poplatky za 
pňpojeni k sítí, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,..... )

• nákíady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• nákíady (výdaje) na právní spory
• nákíady (výdaje) na publicitu
« daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
2 celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenil jednu či vice položek uinatelnýdi nákladů, a to 
v jejich plné výtl. Tyto vyčleněně výdeje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako ceikové 
náklady, které je nutně pd vyúčtování prokázat.

Zámek - doprovodné programy 150.000
Zámek - dětské programy 50.000
Historické kostýmy 35.000
Prapory 10.000
Ozvučení akce 55.000

Rozpis použiti dotace od Kraje Vysočina

t. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

150.000,- Kč

2.
Celkové nákíady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadateí hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

300.000,- KČ

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
50 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aklivít(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z doteče od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky Žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorinpu,,.

150.000,-Kč

5.

Podíl vlastních prostředků Žadatele 
na úhradě aktivit(y) které bude žadatei 
hradit (zcela nebo Částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

50 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizací akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).



Pokud skutečné náklady na realizací části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů {tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn,, že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci_____________ ______ _____________________________________
Cílové publikum Ípopífte prosím, kolik osob akce ostovlteslovffa v předchozích rožnících, jaká je je$ch 
eltuMiira - hapř. déti. mlári&ž. rodiny s déSmi.seníofi, muži, ženy, široká veřejnost, minority, spod.)______________

Na akcí není vybíráno vstupné, proto lze návštěvnost pouze odhadovat. Udává se cca 10-15 
tis. lidí za celý víkend. Jedná se o širokou veřejnost - všechny věkové kategorie.

Dopad akce {akce má napf. dopad loká lni, regionální, celostáini, mezinárodni apod.)______ ■_ ______
Dopad akce je nadregionální, přesahuje hranice kraje. V roce 2021 bude propojena í
s historickou slavností v Rakousku - v GroO Siegharts, slavnost Mitíeiaiíerfsst.

Tfádice akce (iédná se o mrvou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, a pod.?) 

Akce má více jak 300 tetou tradici.

Jemnická historická slavnost Barchan se slaví již po staletí v neděli po $v, Vítu (15. červen), 
Podobné slavnosti se ve střední Evropě konaíy od středověku na více místech, ale nikde se 
nedochovaly v živé podobě jako v Jemnici.
První dochovaná písemná zmínka o Barchanu pochází z roku 1713, kdy zapsal písař do 
městské knihy několik vět o rozepři mezi radními města Jemnice o věd potřebné k závodu 
barchaníků. Tento náhodný zápis má dnes velkou hodnotu, neboř dokazuje, že závod poslů 
(barchaníkú) byl již na počátku 18. stoieti dávno zavedenou a váženou tradici. __
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

S historickou slavností Barchan se pojí tyto akce'.
Ples královny Elišky ~ pořádá NKN Jemnice
Rybářské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá MRS Jemnice
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu - pořádá MS Míadoňovice
Hasičské závody O putovní pohár Barchanu - pořádá SDH Jemníce
Volejbalový turnaj O putovní pohár Barchanu ~ pořádá Atletika Jemnice pří ZŠ Jemnice
Závody horských kol MTB O putovní pohár Barchanu - pořádá AFT Jemnice _ ________
Propagace jména Kraje Vysočina ~ nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro
propagaci Kraje Vysočina organisátoři nabízejí - rtapř. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách pň samotné akd.„)_________ ___________________________
Kraji Vysočina nabízíme propagaci na plakátech, letácích a brožurkách s programem 
slavnosti, pozvánkách na akcí, na reklamních plochách patřících městu Jemnice, Dále pak 
informace o podpoře kraje v článcích zveřejněných v regionálním a místním tisku, na 
webových a facebookových stránkách města a při dalších vhodných příležitostech.

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?)

Akce není zisková. V předchozích letech se navíc upustilo od vybírání VBtupného na veškeré 
kulturní a historické programy a došlo tak ke snížení celkových příjmů. V současné době 
doplácí město na pořádání slavnosti cca 800 tis. Kč.

Zde prosím uvetfte jakékoli Váže další poznámky nebo doplnění: " ~~
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V Jemnicí dne 11,8, 2020
íflésto Jemnic* 

Husova 103

razítko a podpis statutárního zástupce žadateh 
(v případě zastoupení na základě piné mc 
plnou moc přiložit}

je třeba

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Ráz!
Odděleni vnějších vztahů. Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.o@kr-wsocina.cz
tel,: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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Brno drre 01,12,2010 
Ď.J.: 1/2010-7115

CSU
¥ýp8» x. regi@f ru ekonomfelcých swb|ektů

Naše značka; 2163/2010 

stav ke dní; 01.12.2010

Identifikace ekonomického subjektu:
Identifikační čisto {fČO): 00289531
Obchodní jméno: MÉSTO JEMNICE

Jméno fyzické osoby:

Adresa sídla i místa podnikáni; HUSOVA 103

67531 Jemnice

Okres; C20634 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností: 5106 Moravské Budějovice
Obec * pověřeným obecním úřadem 61051 Jemnice

Základní charakteristiky.

Právní forma.
Datlím vzniku:
Stav:

Datum zániku:
Činnosti die CZ-NACE

801 Obec nebo městská část htevniho města Prahy 
01.01.1980
1 Subjekt bez omezení v činnosti

841100 Všeobecné činností veřejné správy

ČSŮ neodpovídá za Škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn misí a podnikání 
právnickými čí fyzickými osobami orgánům, které přidělily fČO nebo prodlením při předáváni dokladů 
z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Vyhotovil: 
Čisto odboru: 
Telefon:

Milada Jonášová 

7115
542528116 1 ■

ČESKÝ STATISTICKÝ tí;\ K 
i, Oddilenf regional i;í cli z

n fíiformaÉníd<
Jezuitská 7 

SOI 59 Brnu 
IČO: 0002559.1

Doložení náležitostí die zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář pro obce

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupeni potffe zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1.

Jméno starosty: íng. Miioň Slabý

Nfže uveďte datum zasedán! zastupitelstva obce, na kterém byl starosta zvolen (popř. číslo usneseni 
o zvolení starosty, pokud existuje);

Ustavující zasedání dne 31.10.2018

Obec může tuto skutečnost doložit i např. výpisem usnesení ze zasedán/ zastupitelstva obce o 
zvoleni starosty obce, doložením kopie ze zasedáni zastupitelstva obce nebo výpisem z registru osob, 
pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě {v žadateli) potíte zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

Pro obce je tato identifikace irelevantní.

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podlí1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 $b„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~ §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. obec uvede zastoupení v organizacích, ve kterých mé ofímý obchodní szodfí - např. 
technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti, vodárenské svazky apod.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1 60731401 Správa majetku města s.r.o. Jemnice 100
2 47443774 Zákíadní škola v Jemnici, p.o. 100
3 70887675 Mateřská škola v Jemnici, p.o. 100
4 26943573 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 5,88
5 75122863 DSO Cyklostezka Jihíava-Třsbťč Raabs 2,33
6 60418885 DSO Vodovody a kanalizace Třebíč 2,62

7 65992466
Sdružení historických sídel óech.Moravy a
Siezka 0.47

8 70942790 Rozvoj Třebíčská, zájmově sdružení, p.o. 12.50
9 70812853 Sdružení obci Vysočiny 1

10 70289751 DSO Jemnický míkroregšon 3,33
11 60710888 Lesní družstvo Javoří 0,74

12 60818180
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu
Bořek 6,25

13 ČSOB podílové tísty (Restinv.fond) 312.000 Kč
v případě potřeby doptáte dalSl řádky nebe doložte na samostatném Mstě
O zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 
právnických osobách) /

ígj Město Jemnice 
Husova 103 

*75 31 Jemnice
íng Miioň Slabý, starosta města wmw - £>/* czoo^sjgfanicí dne 11 8 2020
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Zastupitelstvo města Jemnice

USNESENÍ
z ustavujícího zasedám' Zastupitelstva města Jemnice 

konaného dne 31. 10. 20í8 
v zasedací místnosti městského úřadu (Husova 103) * 1 2 3 4 5 6

Bere na vědomi:

1. Složení slíbu všech členů zastupitelstva v souladu s § 69 zákona č, 128/2000 Sb., zákona o 
obcích v platném znění,

Schvaluje:

2. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva místa Jemnice dne 31. 10,2018.

3. Veřejný způsob a to elektronickou formou hlasováni volbo starosty, místostarosty. členů 
rady. předsedů finančního a kontrolního výboru a jejích členů.

Určuje:

4. ing. Vincenta Strebeťa a Íng. Petra Novotného za ověřovatele zápisu. Bc. Petru 
Břečkovou za zapisovatelku zápisu.

5. V souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona E. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, 
že pro výkon funkce „starosty" bude čten zastupitelstva města uvolněn.

6. V souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném zněni, 
že pro výkon funkce „místo* ta ros ty" bude člen zastupitelstva města neuvolněn.

Voli:

7. Josefa Karpíška. Jaroslava Anděla a Františka Jasanského za Členy návrhové komise.

8. fng. Eduarda Macha, ing. Mgr. Víta Feldbábeta a Ondřeje Ferdana DiS. za členy volební 
komise.

9. V souladu § 84 odst. 2 pism. m) zákona č. 128/2000 Sb.. zákona o obcích v platném znění 
íng, Mileně Slabého, nar. 5.12.1974 uvolněným starostou města.
Ing, Zdeňka Hoška Ph.íh, nar. 13.11.195? rettvoSnénýjnmfesosaostoutnčaa

10. V souladu § 84 odst. 2 písm. m) zákona t. ! 28/20® Sb., zákona o obcích v platném zněni
Ing. Ervína Reegna 
JUDr. Jiřího Slabého 
Ing, Jiřího Kopra 
Bc. Zdeňka Hopiana 
DanuBabišovou

nar. 7,4,1968
nar. 5.7,1953
nar. 9.10,1967 
nar. 4.11.1980 
nar. 9.4.1971

neuvolněným členem rady místa, 
neuvolněným členem rady města, 
neuvolněným členem rady města, 
neuvolněným členem rady města, 
neuvolněnou Členkou rady města

11. V souladu § 84 odst. 2 písm. 1) zákona í. i 28/2000 Sb.

íng. Pavla Nevrklo nar, 25.12.1980
PaedDr. Josefa Nováka nar. 19.1,1958
íng. Mgr, VítaFddbabek nar. 13.J0.I976
Miladu Lajdovou nar. 28,12.1958
Ing. Eduarda Macha nar. 1.10,1966
Martina Douchu nar. 2.5.1993
Martina Kropila nar. 3.8.1987

12. V souladu § 84 odst. 2 písm. 1) zákona L 128/2000 Sb

Tomáše Bařínku nar, 25.6.1971
Mgr. Hanu Ukašíkovou nar. 17.9.1961
Ing. Vincenta Strebefa nar. 15,3.1955
Jiřího Tymkíva nor. 13.4.1973
Ivana Kvasftu nar. 2.8.1948
Romana Havlíčka nar. 3.11,1971
Mgr. Milana Havlíčka nar. 7.7.1949

, zákona o obcích v platném zněni 
předsedou finančního výboru, 
členem finančního výboru, 
členem finančního výboru, 
členkou finančního výboru, 
Členem finančního výboru, 
členem finančního výboru, 
členem finančního výboru.

zákona o obcích v platném znění 
předsedou kontrolního výboru, 
členkou kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
Členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru, 
členem kontrolního výboru.

Stanovuje:
13. V souladu § 84 odsL 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném zněni 

počet neuvolněných členů rady niésta na 7,

Zřizuje:
14. V souladu § 84 odst 2 písm. 1) zákona Č 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném zněni 

finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné

Ing. Zdeněk Hošek, řit.B. 
místostarosia města

Á
ng. Milož Slab;
starosta města*\
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